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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
DE NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÕES EM AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E ZOOTECNIA, PARA 
A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM HABILITAÇÃO EM ALIMENTOS E 

PARA A MODALIDADE SUBSEQUENTE COM HABILITAÇÃO EM AGROPECUÁRIA. 
1º SEMESTRE DE 2010 

 
O Reitor Pro Tempore do Instituto Federal do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente edital, que estarão abertas as 
inscrições do processo seletivo para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio com Habilitações em 
Agropecuária, Agricultura e Zootecnia, para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos com 
Habilitação em Alimentos e para a modalidade Subsequente com Habilitação em Agropecuária, com 
ingresso no primeiro semestre de 2010, no Campus Itapina, de acordo com as normas a seguir:  
 
1. DO PROCESSO SELETIVO  
1.1. Com base na política pública vigente, o presente Processo Seletivo estará aberto aos seguintes 
candidatos: 
a) Portadores de, no máximo, certificado de conclusão do Ensino Fundamental (ou de curso equivalente) 
que desejem cursar o Ensino Médio juntamente a uma formação Profissional; 
b) Portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, que desejem cursar o Ensino 
Profissional – Modalidade Subsequente; 
c) Portadores de, no máximo, certificado de conclusão do Ensino Fundamental (ou de curso equivalente), 
que desejem cursar o Ensino Médio juntamente a uma formação Profissional e que tenham, na data da 
matrícula para o processo seletivo, idade igual ou superior a 18 anos – Modalidade PROEJA. Este objetiva 
atender à política pública de Educação de Jovens e Adultos através da oferta de educação profissional 
técnica de nível médio na perspectiva de uma formação integral, objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador. 
 
1.2. O Processo Seletivo para ingresso no primeiro semestre do período letivo 2010, no IFES - Campus 
Itapina, será conforme os cursos e o número de vagas relacionado a seguir:  
 

CURSO DURAÇÂO TURNO VAGAS 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária 03 anos Matutino / Vespertino  135* 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agricultura 03 anos Matutino / Vespertino  45* 

Técnico Agrícola com Habilitação em Zootecnia 03 anos Matutino / Vespertino  45* 

Técnico Agrícola com Habilitação em Alimentos - PROEJA 02 anos Noturno 40* 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária - 
Subsequente 1 ano e meio Matutino / Vespertino  45* 

TOTAL DE VAGAS 310 

* Do total das vagas de cada curso, serão reservadas 5% (cinco por cento) para candidatos portadores de necessidades 
educacionais especiais. Vide Item 4. deste Edital. 
 
 



2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1. A inscrição do candidato poderá ser feita do dia 14 de setembro ao dia 01 de novembro de 2009, nos 
seguintes locais: 
a) Na Secretaria de Registros Escolares do IFES – Campus Itapina, das 7h30min às 15h30min; 
b) Pela internet, no endereço eletrônico (htttp://www.eafcol.gov.br), solicitadas no período de 14 de 
setembro de 2009 até às 23h59min do dia 01 de novembro de 2009. Após esse período, o sistema 
automaticamente não aceitará novas inscrições. O IFES – Campus Itapina não se responsabiliza pela 
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados; 
c) Nas inscrições itinerantes. 
 
2.2. Taxa de inscrição: GRATUITA 
 
2.3. O Cartão de Inscrição indicará o dia e a hora de realização da prova.  
2.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização do exame 
de seleção, não podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar desconhecimento das normas 
estabelecidas no presente Edital. 
 
3. DAS VAGAS  
3.1. O preenchimento das vagas acima relacionadas dar-se-á, de acordo com o curso escolhido, para 
portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental (ou de curso equivalente), para portadores 
de certificado de conclusão do Ensino Médio (ou de curso equivalente) e para portadores de certificado de 
conclusão do Ensino Fundamental (ou de curso equivalente) que tenham, na data da matrícula, idade igual 
ou superior a 18 anos.  
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
4.1. Para os candidatos portadores de necessidades educacionais especiais, serão reservadas 5% (cinco 
por cento) das vagas destinadas a cada curso deste Edital, destacadas abaixo: 
  

CURSO DURAÇÂO TURNO VAGAS 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária 03 anos Matutino / Vespertino  7 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agricultura 03 anos Matutino / Vespertino  3 

Técnico Agrícola com Habilitação em Zootecnia 03 anos Matutino / Vespertino  3 

Técnico Agrícola com Habilitação em Alimentos - PROEJA 02 anos Noturno 2 

Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária - 
Subsequente 1 ano e meio Matutino / Vespertino  3 

TOTAL DE VAGAS  18 

 
4.2. O candidato que se declarar portador de necessidade educacional especial participará do processo 
seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo da prova e à 
correção. 
4.3. Para concorrer a uma das vagas destinadas a portadores de necessidades educacionais especiais, o 
candidato deverá no ato da inscrição, declarar-se portador de necessidade educacional especial, 
preenchendo o Item 11 da Ficha de Inscrição com (SIM). 
4.4. Para ocupar uma das vagas destinadas a portadores de necessidades educacionais especiais, os 
candidatos que se declararem portadores de tais necessidades, caso aprovados: 
a) Submeter-se-ão à perícia médica indicada pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Itapina, que 
verificará sua qualificação como portador de necessidades educacionais especiais; 
b) Deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível 
da necessidade, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº. 3.298/1999 e suas alterações, bem como a 
provável causa da necessidade especial; 
c) A não-observância do disposto no item (b), a reprovação na perícia médica ou o não-comparecimento à 
perícia acarretarão a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades 
educacionais especiais, passando a concorrer em igualdade de condições com os candidatos não 
portadores de necessidades educacionais especiais. 



4.5. A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação dos candidatos portadores de necessidades educacionais especiais concorrentes por curso, e a 
segunda, dos não portadores de necessidades educacionais especiais por curso pretendido. 
4.6. As vagas destinadas a portadores de necessidades educacionais especiais que não forem providas por 
falta de candidatos portadores de necessidades educacionais especiais aprovados serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
4.7. O candidato que não se declarar portador de necessidade educacional especial no ato da inscrição 
perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades educacionais 
especiais, bem como ao tratamento diferenciado necessário para realização da prova no dia do processo 
seletivo. 
4.8. Os candidatos que necessitarem de atendimento especial no dia de realização da prova deverão 
preencher o Formulário de atendimento especial de realização da prova que se encontra anexo a Ficha de 
Inscrição do Candidato. 
4.9. A Ficha de Inscrição e o Formulário de atendimento especial de realização da prova deverão ser 
assinados pelo candidato ou seu responsável e entregues no local onde foi efetuada sua inscrição até o dia 
01 de novembro de 2009. Não serão aceitas solicitações após essa data. 
 
5. DA PROVA  
5.1. A prova será realizada no dia 15 de Novembro de 2009, no horário de 13h às 16h nos seguintes 
locais:  
 

MUNICÍPIOS ESCOLAS 

Baixo Guandu - ES Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Profº. José Nunes 

Barra de S. Francisco - ES Escola Estadual “João XXIII” 

Colatina - ES IFES – Campus Itapina 

Ibiraçu - ES Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Narceu de 
Paiva Filho” (Polivalente de Ibiraçu) 

Linhares - ES CEEJA de Linhares 

Mutum - MG Escola Estadual “Dionysio Costa” 

Nova Venécia - ES Escola Estadual de Ensino Fundamental “Dom Daniel Comboni” 

Resplendor - MG Escola Municipal “Olímpio Alves Machado” 

São Gabriel da Palha - ES Escola Municipal de Ensino Fundamental “Irmã Adelaide 
Bertocchi” 

 
5.2. O acesso ao recinto onde se realizará a prova ocorrerá de 12h20min às 13h (horário oficial local), 
devendo o candidato comparecer ao local do exame, no mínimo, 10 (dez) minutos antes do horário previsto 
para o fechamento dos portões.  
5.3. O candidato que chegar após o fechamento dos portões (13h) terá uma tolerância de até 30 minutos do 
início da prova, após o qual estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  
5.4. Para ter acesso à sala de prova, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição (canhoto da ficha 
de inscrição manual ou impresso da inscrição on line), o original de um documento de identificação usado 
para fazer a inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pelo Coordenador do Processo.  
5.4.1. Serão considerados documentos de identificação: Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias 
de Segurança Pública ou pelas Forças Armadas, pelas Polícias Militares, pelas Ordens ou pelos Conselhos 
que, por lei federal, tenha validade como documento de identidade e possibilite a conferência da foto e da 
assinatura; Carteira Profissional; Passaporte; Carteira de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº. 
9.503/97; 
5.4.2. Candidatos menores de idade que não possuírem identidade com foto deverão apresentar certidão de 
nascimento, carteiras de identificação comum (estudantil, transporte público, clubes, etc.) juntamente com a 
apresentação de um dos documentos de identificação citados acima dos pais. 
5.5. Não será permitida a realização da prova por candidato portando arma, aparelhos eletrônicos (telefone 
celular, relógio com calculadora, câmera fotográfica), dicionário, apostila ou material didático de qualquer 
natureza.  
5.6. O candidato receberá uma prova de acordo com o curso escolhido. 
5.6.1. Para candidatos aos cursos de Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária, Agricultura e 
Zootecnia, a prova constará de questões objetivas de múltipla escolha, sendo que cada questão valerá 2,5 
pontos somando 100% da pontuação, divididas entre as áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, 
Matemática, Técnicas Agrícolas e Ciências Humanas; 
5.6.2. Para candidatos aos cursos de Técnico Agrícola com Habilitação em Alimentos - PROEJA, a prova 
será de produção textual que será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos.  
5.7. Na Folha de Respostas, o candidato escreverá o nome e o número de inscrição. 



5.8. O candidato deverá assinar, no espaço apropriado, a Folha de Respostas.  
5.9. A Folha de Respostas não deverá ser rasurada, dobrada, amassada ou danificada.  
5.10. Na Folha de respostas, o candidato deverá utilizar, exclusivamente, caneta esferográfica azul ou 
preta. 
5.11. O candidato terá o tempo máximo de 3 (três) horas para realizar a prova. 
5.12. O candidato somente poderá deixar o local de prova após 30 minutos de seu inicio, podendo levar o 
caderno de prova consigo. 
5.13. Ao retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá entregar ao fiscal a sua Folha de Respostas.  
5.14. A prova de produção textual será corrigida por uma banca examinadora composta por dois 
professores de Língua Portuguesa.  
5.15. Será eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, 
durante o período de aplicação das provas:  
a) Tiver cometido falsidade ideológica com prova documental;  
b) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;  
c) Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, estatístico, visual 

ou grafológico;  
d) For surpreendido passando ou recebendo auxílio para realização da prova;  
e) Comunicar-se com outros candidatos ou qualquer pessoa estranha ao Processo Seletivo;  
f) Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo 

Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao referido processo;  
g) Recusar ou retardar a entrega da Folha de Respostas das questões objetivas após o término do tempo 

estabelecido para a realização da prova;  
h) Afastar-se da sala, sem o acompanhamento de um fiscal. 
 
5.16. Facultar-se-á ao candidato, impetrar recurso contra as questões da prova. Para isso, o mesmo deverá 
dirigir-se à Comissão encarregada pelo Exame de Seleção, mediante requerimento devidamente 
fundamentado e protocolado na Secretaria de Registros Escolares do IFES - Campus Itapina, um único 
recurso, relacionado à formulação de questões da prova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
divulgação do gabarito oficial da Prova (vide cronograma – Anexo I deste Edital), conforme modelo 
constante do Anexo II deste Edital. 
5.17. Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido no item 
anterior.  
5.18. O resultado do recurso estará à disposição do interessado na Secretaria de Registros Escolares do 
IFES – Campus Itapina e no endereço eletrônico (htttp://www.eafcol.gov.br). 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO  
6.1. O preenchimento das vagas, por curso e turno, dar-se-á através de processo classificatório, 
obedecendo à ordem decrescente da pontuação dos candidatos que se submeterem à prova do Processo 
Seletivo.  
6.2. Em caso de empate na prova objetiva, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Obtiver maior nota na prova de Técnicas Agrícolas; 
b) Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
c) Obtiver maior nota na prova de Matemática; 
d) Obtiver maior nota na prova de Ciências Humanas; 
e) Candidato com maior idade. 

6.3. Em caso de empate na prova escrita, terá preferência o candidato com maior idade. 

7. DO RESULTADO  
7.1. O preenchimento das vagas do Processo Seletivo consolidar-se-á de acordo com calendário específico 
para os Cursos Técnicos pretendidos do Campus Itapina, unidade de ensino para a qual as vagas se 
destinam. Os cadastros cancelados antes desse prazo gerarão novas chamadas de candidatos 
classificados, obedecendo aos critérios estabelecidos nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 deste Edital.  
7.2. O resultado final será expresso na escala de 0,0 (zero vírgula zero) a 100 (cem) pontos, 
correspondendo ao escore atribuído à prova. Assim, o escore máximo será a nota máxima de 100 (cem 
pontos).  
7.3. A publicação do resultado final do exame de seleção será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de dos candidatos portadores de necessidades educacionais especiais concorrentes por curso, e 
a segunda, dos não portadores de necessidades educacionais especiais por curso pretendido. 
7.4. O resultado final do Processo Seletivo, para ingresso no primeiro semestre de 2010, será divulgado no 
dia 01 de dezembro 2009 nos murais do Campus Itapina e no endereço eletrônico 
(htttp://www.eafcol.gov.br). 
7.5. Os resultados do Processo Seletivo terão validade apenas para o semestre em referência.  
 
 
 



8. DAS MATRÍCULAS  
8.1. O candidato classificado deverá matricular-se para o semestre estabelecido neste Edital, na Secretaria 
de Registros Escolares do IFES - Campus Itapina, para o curso para o qual foi aprovado, no horário de 
07h30min às 10h30min e das 12h30min às 15h30min, dos dias 04 a 15 janeiro de 2010.  
8.2. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação (cópia acompanhada do 
original):  
a) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);  
b) Carteira de identidade;  
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;  
d) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio (de acordo com o curso escolhido); 
e) Histórico Escolar ou documento equivalente;  
f) Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos;  
g) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores        

de 18 anos do sexo masculino;  
h) Cadastro de Pessoa Física (CPF). (obrigatório)  
8.3. As vagas não preenchidas (remanescentes), em decorrência do não-comparecimento dos candidatos 
classificados ou da não-apresentação da documentação exigida por parte destes, darão oportunidade a 
novas convocações.  
8.4. As vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo-se ao processo de classificação estabelecido 
neste Edital até o total preenchimento das vagas oferecidas. A convocação para a matrícula dos candidatos 
reclassificados será realizada por meio de telefonema ou envio de telegrama (caso não haja contato 
telefônico), em data oportuna, pela Secretaria de Registros Escolares do IFES - Campus Itapina.  
8.5. O candidato classificado e matriculado que não comparecer às aulas até o 10º (décimo) dia letivo, sem 
justificativa, será considerado desistente e substituído pelo seguinte da lista. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1. Toda a documentação de avaliação dos candidatos ficará à disposição do candidato por 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da divulgação da lista de candidatos aprovados, sendo, depois desse período, 
arquivada.  
9.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes 
neste Edital. 
9.3. Não haverá segunda para realização da prova deste Processo Seletivo.  
9.4. A constatação de qualquer tipo de fraude na documentação ou declaração de inverdade, sujeita o 
candidato à perda da vaga e às penalidades da lei, em qualquer época, mesmo após a matrícula.  
9.5. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que 
vierem a ser publicados pelo IFES - Campus Itapina com vistas ao Processo Seletivo, objeto deste Edital.  
9.6. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Comissão do 
Processo Seletivo.  
9.7. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para este Processo 
Seletivo. Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

 
 
 
 

Itapina, Colatina-ES, 13 de setembro de 2009. 
 
 

Denio Rebello Arantes 
Reitor Pró Tempore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA GERAL DO EXAME DE SELEÇÃO - 2010 

 
EVENTO DATA LOCAIS 

Inscrições 14/09 a 01/11 de 2009 

a) IFES – Campus Itapina (Secretaria de 
Registros Escolares); 

b) No endereço eletrônico 
(htttp://www.eafcol.gov.br); 

c)   Nas inscrições itinerantes. 

Prova 15/11/2009        Nas cidades relacionadas no Item 5. 

Divulgação do gabarito 
oficial 16/11/2009 

 
a) IFES – Campus Itapina (Secretaria de 

Registros Escolares); 
b) No endereço eletrônico 

(htttp://www.eafcol.gov.br). 
 

Período para recursos 
sobre formulações de 
questões da Prova 

17/11/2009 
Das 7h30min às 

16h30min 

 
       IFES – Campus Itapina (Secretaria de 

Registros Escolares). 
 

Resultado dos recursos 
sobre a formulação da 
prova 

18/11/2009 

 
a) IFES – Campus Itapina (Secretaria de 

Registros Escolares) e/ou murais da 
escola; 

b) No endereço eletrônico 
(htttp://www.eafcol.gov.br). 

  

Divulgação dos aprovados 
no Exame de Seleção A partir de 18/11/2009 

 
a) IFES – Campus Itapina (Secretaria de 

Registros Escolares), murais da escola 
e/ou pelos telefones: (027) 3723-1200, 
3723-1243, 3723-1244; 

b) No endereço eletrônico 
(htttp://www.eafcol.gov.br). 

  
Entrevista para os 
candidatos ao Regime de 
Internato 

23 a 27/11/2009       IFES – Campus Itapina. 

Divulgação dos aprovados 
para o Regime de Internato 
e Resultado Final do 
Exame de Seleção 

01/12/2009 

a) No endereço eletrônico 
(htttp://www.eafcol.gov.br); 

b) IFES – Campus Itapina - Secretaria de 
Registros Escolares, murais da escola e/ou 
pelos telefones: (027) 3723-1200, 3723-
1243, 3723-1244. 

Matrícula dos aprovados 04 a 15/01 de 2010 Secretaria de Registros Escolares do IFES – 
Campus Itapina. 

Matrícula dos excedentes 25 a 29/01de 2010 Secretaria de Registros Escolares do IFES – 
Campus Itapina. 

Último prazo de matrícula 
para ocupar vagas não 
preenchidas 

01 a 15/02/2010 Secretaria de Registros Escolares do IFES – 
Campus Itapina. 

 

 

 

 



ANEXO II - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

EXAME DE SELEÇÃO DE ALUNOS – 2010 

IFES – CAMPUS ITAPINA 

NOME DO CANDIDATO: Nº. DE INSCRIÇÃO 

  

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE: 

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EXPEDIDOR 

   

CURSO PRETENDIDO: 

 

QUESTÕES: 

 

FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� PARA OS CANDIDATOS AO CURSO TÉCNICO COM HABILITAÇÃO EM ALIMENTOS - PROEJA 
 
REDAÇÃO 
 
Redigir um texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual proposto. 
A avaliação da dissertação seguirá os seguintes critérios: 
 
• Adequação ao tema proposto. 
• Nível de argumentatividade. 
• Adequação à norma culta da língua Portuguesa. 
• Coerência e coesão textual. 
• Adequação ao tipo de texto. 
 
 
� PARA OS CANDIDATOS AOS DEMAIS CURSOS TÉCNICOS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
a) TEXTUALIDADE 
• Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
• Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 
 
b) PLANO LINGÜÍSTICO 
 
Fonética: 
• Grupos vocálicos, consonantais e dígrafos. 
• Divisão silábica. 
• Ortografia. 
• Acentuação gráfica.     
 
Morfologia: 
• Classes gramaticais – classificação, emprego e flexões. 
 
Sintaxe: 
• Do período simples – termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. 
• Da concordância verbal e nominal. 
 
MATEMÁTICA 
 
a) ARITMÉTICA E ÁLGEBRA 
• Operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números 

naturais, inteiros, racionais e reais e aplicação de suas propriedades. 
• Decomposição de um nº. em produtos de fatores primos: máximo divisor comum (MDC) e mínimo 

múltiplo comum (MMC). 
• Sistema métrico decimal e não-decimal. 
• Medidas agrárias. 
• Razão, proporção, divisão proporcional, regra de três, porcentagem, juros simples. 
• Equação do 1º e 2º graus a uma variável real. 
• Inequações do 1º e 2º graus. 
• Sistema de duas equações do 1º e 2º graus, com duas incógnitas, resolução. 
• Problemas do 1º e 2º graus. 
• Operações com radicais, racionalização de denominadores. 
 
b) GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
• Ponto, reta e plano – conceitos, resolução de problemas. 
• Ângulos: operação de adição, subtração, multiplicação e divisão de ângulos dados em graus, minutos e 

segundos. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Resolver problemas que 
envolvem relações entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. 

• Triângulos: identificação dos elementos de um triângulo. 
• Relações métricas e trigonométricas no Triângulo Retângulo e num triângulo qualquer; resolução de 

problemas. 
• Área das principais figuras planas. 



TÉCNICAS AGRÍCOLAS 
CONHECIMENTOS PRÁTICOS EM AGROPECUÁRIA, ABRANGENDO: 
a) Agricultura: 
• Hortaliças. 
• Fruticultura (mamão, coco, banana). 
• Cultura de café. 
• Culturas anuais (feijão, milho, cana-de-açúcar). 
• Adubação. 
 
b) Zootecnia: 
• Criação de frango de corte e galinha de postura. 
• Criação de suínos. 
• Criação de gado de leite. 
• Criação de peixes. 
 
c) Meio Ambiente: 
• Preservação de solos. 
• Reflorestamentos com essências nativas e exóticas. 
• Práticas agrícolas orgânicas. 
• Conservação de nascentes. 
• Recursos hídricos. 
• Poluição ambiental. 
• Desmatamentos. 
• Exploração de recursos não renováveis. 
• Formas de ocupação do solo pelas ações humanas. 
• Áreas de preservação permanentes (APP). 
• Manejo de florestas. 
 
CIÊNCIAS HUMANAS 
 
A) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE HISTÓRIA DO BRASIL 
 
1. BRASIL IMPÉRIO 
• Independência do Brasil. 
• Primeiro Reinado – Independência. 
• A queda da Monarquia. 
 
2. REPÚBLICA 
• Consolidação da República. 
• República Velha. 
• Período Democrático. 
• Regime Militar. 
• Brasil Contemporâneo. 
 
B) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE GEOGRAFIA 
• Os principais tipos de Clima do Brasil e seus fatores. 
• Ecossistemas brasileiros. 
• A Hidrografia brasileira. 
• A Estrutura fundiária e os conflitos de terra no Brasil. 
• O Capitalismo. 
• O Socialismo. 
 


